RAPORT Q3 2022
LIPIEC - WRZESIEŃ

Wear fair. It suits you.

#think_fair

ZBIÓRKA UBRAŃ

Ubrania wszystkich marek zebrane przez 4F x UDO

773,05 kg

1208,18 kg

Oddane w salonach 4F
ze strefą wear_fair

600,5 kg

Przesłane kurierem przez stronę
4Fchange.com (82 paczki)

Oddane poprzez Ubraniomat

Ubrania zebrane przez Ubraniomat

Ilość zebranych kg

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Razem

226,45

188,95

185,10

600,50

60

44

52

156

3,77

4,30

3,56

3,88

ilość przekazań/wrzutów
średnia na wrzut (kg)

Co się stało z tymi ubraniami?

593 kg

1 885 kg

103 kg

Trafiło na eksport
do Kenii.

Wprowadzono do
drugiego obiegu
na polski rynek.

Częściowo przekazany
do schroniska
Ciapkowo jako
wkład do legowisk.

Ubrania zostały posortowane
zgodnie z zamówieniem
i specyfikacją kenijskiego
klienta i w 100% trafiły na
kenijski rynek second hand.

Część to ubrania 4F, reszta
wprowadzone do drugiego
obiegu przez UDO.

Częściowo magazynowane pod
przyszłe projekty upcyklingowe.

Ubrania uratowane przed utylizacją
– po reklamacjach konsumenckich

4458 szt.

Liczba ubrań poreklamacyjnych przekazanych do UDO przez 4F

Q3 2022 (1 lipca – 30 września)

#act_fair

SPRZEDAŻ UBRAŃ
DRUGI OBIEG

Ubrania wprowadzone do drugiego obiegu
Wszystkie ubrania, które trafiają do drugiego obiegu, są czyszczone, prane, ozonowane i przygotowywane do
sprzedaży przez Ubrania do Oddania.

RENEWED

REPAIRED

MAGAZYN

II GATUNEK

724 szt.

121 szt.

3242 szt.

239 szt.

Ubrania ze
zbiórek

Ubrania po
reklamacjach

Ubrania po
reklamacjach

Ubrania po
reklamacjach

Liczba ubrań
przygotowanych w
kategorii RENEWED,
które trafiły do
sprzedaży.

Liczba naprawionych
ubrań (REPAIRED),
które trafiły z
powrotem do sklepów.

Liczba ubrań w
trakcie naprawy
lub czekających
na magazynie
do naprawy.

Liczba ubrań, która
niedługo zostanie
wprowadzona
do sprzedaży.

Ubrania sprzedane w sklepach 4F

1060 szt.
To ubranie dostało drugie życie.
Wcześniej zostało wysortowane
spośród ubrań oddanych przez
naszych klientów oraz starannie
wyprane i wyczyszczone.

*

*Wprowadzone do sprzedaży
pod koniec marca

31 szt.

722 szt.

To ubranie dostało drugie życie.
Wcześniej zostało wysortowane
spośród ubrań oddanych
przez naszych klientów,
naprawione oraz starannie
wyprane i wyczyszczone.

To ubranie zostało odzyskane.
Wcześniej z jakiegoś powodu
nie trafiło do sprzedaży:
było zabrudzone, nosiło
ślady użytkowania lub
wylądowało na magazynie
jako jedna z ostatnich sztuk.

Q3 2022 (1 lipca – 30 września)

DOŁĄCZ DO NAS
Jesteśmy przekonani, że zmiana zaczyna się od indywidualnych, pozornie niewielkich decyzji każdego
z nas. W połączeniu z podobnymi decyzjami kolejnych osób zyskują one na sile. My naszą zmianę
zaczęliśmy od siebie i chcemy inspirować do niej innych. Wierzymy we współpracę i dlatego zachęcamy
Cię do dołączenia do nas. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszych działań, porozmawiać
z nami lub o coś zapytać – zapraszamy do kontaktu.
Zobacz poprzednie raporty:
Pierwszy Kwartał
Drugi Kwartał

www.4FChange.com
e-mail: info@4fchange.com
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